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Tegevusaruanne 

Nasdaq Tallinn AS grupi ettevõtete missioon on olla väärtpaberituru süda!  

 

Oma tegevuses toetuvad Nasdaq Tallinn AS grupi ettevõtted järgmistele põhimõtetele: 

� KOOSTÖÖ - Mõistame, et keegi meist ei tööta üksi. Oleme abivalmis ja väärtustame nii 

organisatsioonisisest meeskonnatööd kui koostööd riigi, turuosaliste ja kõigi teiste 

koostööpartneritega.  

� AVATUS - Oleme avatud uutele võimalustele ja ideedele. Oleme turu arengu mootoriks, viies 

parimad ideed alati ellu. Meid aitab lai silmaring ja mõtteärksus. Õpime ise ja aitame teistel 

õppida meie kogemustest. 

� USALDUSVÄÄRSUS - Oleme oma töös vastutustundlikud ja targad. Oleme ausad iseenda ja 

teiste suhtes, me ei anna katteta lubadusi. Mida oleme saavutanud, seda hoiame hästi.  

� PROFESSIONAALSUS - Meil on võimed, kogemused ja tahe oma tööd hästi teha. Oleme oma 

ala professionaalid. Meie töö kvaliteet on kõrge. Meie otsused on targad ja läbimõeldud. 

Julgeme tunnistada oma vigu.  

� PÜHENDUMINE - Väärtpaberituru südamena mõjutame inimeste, organisatsioonide ja riigi 

käekäiku. Tunnetame oma vastutust kõikides otsustes ja tegudes. Oma tööd teeme südame 

ja naudinguga. 

 

Tallinna börs on ainus reguleeritud väärtpaberiturg Eestis. Tallinna börs alustas regulaarset 

kauplemist börsi nimekirjades oleva 11 väärtpaberiga 3. juunil 1996. Tänaseks kuulub Tallinna börs 

maailma suurimasse börsigruppi Nasdaq, mis pakub kauplemise, börsitehnoloogiate ja noteeritud 

ettevõtetega seotud teenuseid üle kogu maailma. Nasdaqi tehnoloogilised süsteemid on kasutusel 

enam kui 80 börsil, arveldusorganisatsioonis ja depositooriumis enam kui 50 riigis. Nasdaq Tallinn AS-

i ainuomanik on Nasdaq Nordic OY.  
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Kontserni struktuur  

Nasdaq Tallinn AS-il on kaks tütarettevõtet: AS Eesti Väärtpaberikeskus (Eesti väärtpaberite 

keskregistri ja kogumispensioni registri haldamine) ja AS eCSD expert (kapitaliturgude ja sealhulgas 

pensionisüsteemi oskusteabe ja tehnoloogiliste lahenduste eksport). Nasdaq Tallinna osalus mõlemas 

ettevõttes on 100%.  

 

 

Personal 

Nasdaq Tallinn AS-is töötas seisuga 31. detsember 2015. a. 8 töötajat, lapsehoolduspuhkusel 

töötajaid ei olnud. Ettevõtte töötajate arv võrreldes eelmise perioodiga on jäänud samaks. 

Ettevõtte töötajate palgakulu oli 2015. aastal 347 tuhat eurot (2014. a. 307 tuhat eurot). Juhatuse 

liikmetele makstud palgakulu oli 45 tuhat eurot (2014. aastal 45 tuhat eurot). Muud soodustused 

tegevjuhtkonnale olid 2015. aastal 3 tuhat eurot (2014. a. 2 tuhat eurot). Tegevjuhtkonnaga seotud 

kohustused on summas 15 tuhat eurot (2014. a. 15 tuhat eurot). Nasdaq Tallinn AS’i nõukogu 

liikmetele aruandeaastal väljamakseid ei tehtud. Lisaks muudele soodustustele on Nasdaq Group’i 

töötajatel grupiülene aktsiaostuprogramm, mille alusel on võimalik ettevõtte ja töötaja eesmärkide 

saavutamise korral omandada Nasdaq Group’i aktsiaid (sh. aktsiaoptsioone). 

 
Nasdaq Tallinna üheks strateegiliseks eesmärgiks on motiveeritud ja kvalifitseeritud töötajaskond. 

Ettevõte väärtustab jätkuvalt töötajaid, kes soovivad ise areneda ja õppida, võimaldades neile 

õppimist kraadiõppes ning karjääririkastamist mitmesuguste projektide kaudu.  

  

Nasdaq Tallinn AS

AS Eesti Väärtpaberikeskus AS eCSD expert
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Nasdaq Tallinna peamised tegevused 2015. aastal 

 

�    Aprillis avaldasid Nasdaq Balti börsid ettevõtete ja investorite esindajate koostöös 

tegevuskava „Baltimaade majanduskasvu edendamine avalike esmaspakkumiste kaudu“. 

Kava eesmärk on, et börs täidaks oma peamist rolli võimalikult hästi: olla efektiivne raha 

kaasamise kanal ettevõtetele ning luua investoritele võimalus osaleda nii esmastes 

pakkumistes kui ka järelturul. 

 

Meetmed, mille rakendamine loob eeldused IPOde arvu ja turu aktiivsuse suurendamiseks 

ning laiapõhjalisema investorkultuuri tekkeks. Näiteks sisaldab kava järgmisi tegevusi: 

• ettevõtete rahastamisvõimaluste parandamine igas kasvufaasis 

• investorsuhete ja ühingujuhtimise taseme tagamine uutel IPO-kandidaatidel 

• kvaliteetsete riigiettevõtete arvu suurendamine Balti börsidel 

• aktiivse võlakirjaturu taaskäivitamine 

 

� Oktoobris korraldas Nasdaq Tallinn järjekordselt koostöös noorteorganisatsiooniga Ärikatel 

investeerimiskonverentsi Tark Raha. Osales enam kui 200 investeerimishuvilist. 

  

� Novembris tegi valitsus otsuse, et Eesti astub välja finantstehingute maksu toetavate riikide 

grupist, tagades sellega Eestile võrdsed tingimused lähiriikidega, kes eelnevalt selle 

algatusega polnud liitunud. Nasdaq Tallinn on nii eelnevatel kui ka 2015. aastal teinud 

aktiivelt koostööd turuosalistega ning andnud omapoolse sisendi finantstehingute maksu 

ebasoodsate mõjude kohta. 

 

� Nasdaq Balti börsid tunnustasid konkursi Baltic Market Awards raames 2015. aasta parimate 

investorsuhetega ettevõtteid ja aasta jooksul silmapaistvaimat tööd teinud börsiliikmeid. 

Parimate investorsuhetega ettevõtteks Balti riikides kuulutati Tallinna Vesi, aasta börsiliikme 

tiitli võitis LHV Pank. Investorharidusprogrammi raames toimuva väärtpaberiturgude teemal 

kirjutatud üliõpilastööde konkursi, mis korraldati sel aastal esmakordselt Balti-üleselt, võitis 

Teele Talpsepp magistritööga “The influence of education and other socioeconomic and 

trading related factors on the disposition effect on the Tallinn Stock Exchange“. 

 

� Alternatiivturu First North tõus ja olulisemad uued turuletulijad 2015. aastal:  

 

� LHV Group sisenes avalikule väärtpaberiturule ning korraldas jaeinvestoritele 

suunatud allutatud võlakirjade avaliku pakkumise. 

� Aasta alguses avasime First North aktsiaturu kõrval ka võlakirjaturu. 

� Kokku lisandus Baltikumis alternatiivturule 7 ettevõtet, neist 3 olid Eesti ettevõtted 

(sh joogitootja Linda Nektar ja Mainor Ülemiste). 
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Väärtpaberiturg 

2015. aastat iseloomustab aktsiahindade tugev tõus Eesti väärtpaberiturul. Tallinna börsi indeksi 

OMXT väärtus kasvas aasta kokkuvõttes 19,06% võrra. Indeks tõusis üheksal kuul kaheteistkümnest 

ning suurimad tõusud toimusid 2015. aasta jaanuaris (+8,00%) ja veebruaris (+5,04%); suurim langus 

leidis aset mais (-2,40%). Järsud hinnaliikumised toimusid ka augusti siseselt. Kvartalite lõikes langes 

indeks vaid teises kvartalis (-2,10%). Balti võrdlusindeks OMX Baltic Benchmark Cap GI tõusis aasta 

kokkuvõttes 11,25% võrra.  

 

Tehingute arvult oli 2015. aasta Nasdaq Tallinna börsil eelmisest mõnevõrra aktiivsem – kokku sõlmiti 

aasta jooksul 49 155 väärtpaberitehingut (aasta varem 43 227). Koos tehingute arvu suurenemisega 

kasvas käive ligikaudu kuuendiku võrra 148,3 mln euroni (aasta varem 127,4 mln eurot). Tehingute 

arvu ja käibe kasvu taustal kasvas ka keskmise börsitehingu väärtus ca 3 000 euroni (aasta varem ca 

2 950 eurot). 

 

 
 

 

2015. aastal lisandus Nasdaq Tallinna börsi poolt korraldatavale reguleeritud turule kaks LHV Group’i 

allutatud võlakirja. Alternatiivturule First North lisandusid Linda Nektari aktsiad ning Finora Capitali ja 

Mainor Ülemiste võlakirjad; alternatiivturult lahkusid Telescani aktsiad ning Finora Capitali võlakirjad. 

Seisuga 31.12.2015 sai Nasdaq Tallinna vahendusel kaubelda kokku 16 ettevõtte aktsiatega ning 2 

ettevõtte võlakirjadega. Kaubeldavate väärtpaberite koguturuväärtus kasvas aasta jooksul 18,7% 

võrra, jõudes aasta lõpuks 1,97 miljardi euro tasemele, millest aktsiad moodustasid 1,89 miljardit 

eurot.  
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Väärtpaber Lühinimi Segment 
Tehingute 

arv Käive (EUR) 

Turuväärtus 
31.12.2015 

(EUR) 

Arco Vara aktsia ARC1T Põhinimekiri 670 566 313 7 034 564 

Baltika aktsia BLT1T Põhinimekiri 2 065 1 123 429 13 951 839 

Ekspress Grupp aktsia EEG1T Põhinimekiri 975 843 990 40 225 735 

Harju Elekter aktsia HAE1T Põhinimekiri 2 060 2 984 756 46 655 884 

Merko Ehitus aktsia MRK1T Põhinimekiri 2 829 7 706 132 150 096 000 

Nordecon aktsia NCN1T Põhinimekiri 899 1 712 736 33 994 257 

Olympic Entertainment Group aktsia OEG1T Põhinimekiri 8 280 30 588 922 271 706 259 

PRFoods aktsia PRF1T Põhinimekiri 1 451 1 167 842 15 086 315 

Silvano Fashion Group aktsia SFG1T Põhinimekiri 7 199 17 366 729 48 640 000 

Skano Group aktsia SKN1T Põhinimekiri 274 130 645 3 266 318 

Tallink Grupp aktsia TAL1T Põhinimekiri 10 043 49 673 474 577 461 203 

Tallinna Kaubamaja Grupp aktsia TKM1T Põhinimekiri 3 919 11 596 293 274 514 808 

Tallinna Vesi aktsia TVEAT Põhinimekiri 7 818 21 744 684 276 000 000 

Pro Kapital Grupp aktsia PKG1T Lisanimekiri 407 784 578 120 874 782 

Trigon Property Development aktsia TPD1T Lisanimekiri 218 96 984 2 654 446 

LHV Group allutatud võlakiri 2025 LHVB065025A Võlakirjanimekiri 23 103 223 16 662 500 

LHV Group allutatud võlakiri 2024 LHVB072524A Võlakirjanimekiri 0 0 15 900 000 

Linda Nektar aktsia LINDA First North 22 18 060 9 450 654 

Mainor Ülemiste võlakiri 2018 MAYB070018A First North 3 73 026 50 214 000 

KOKKU 49 155 148 281 816 1 974 389 565 

 

 

Enamiku Eesti börsiettevõtete aktsiahinnad aasta kokkuvõttes tõusid, neist kolmel enam kui 20% 

võrra. Aasta kokkuvõttes olid suurimateks tõusjateks Arco Vara (+38,9%), Tallinna Kaubamaja Grupp 

(+32,2%) ja Tallink Grupp (+27,0%). Suurimateks langejateks olid PRFoods (-41,8%), Baltika (-26,0%) ja 

Skano Group (-14,9%). PRFoodsi puhul oli hinnalangus tingitud aktsiakapitali vähendamisega seotud 

suure väljamakse tegemisest. Sarnaselt eelmise aastaga on aktsionäride arv enamikul (8/15) 

börsiettevõtetest aastaga veidi vähenenud. Suhtarvuna on enim aktsionäre kaotanud Nordecon (-

7,1%) ja Skano Group (-6,8%), kõige rohkem on investoreid juurde võitnud Tallinna Vesi (+28,3%), 

Harju Elekter (+20,8%) ja Merko Ehitus (+13,6%). Börsiinvestorite hulgas kasvas möödunud aastal 

enim Eesti (59,9%-lt 63,5%-le) ja Soome (2,9%-lt 4,9%-le) investorite osakaal ning kahanes 

Luksemburgi (11,1%-lt 7,7%-le), Panama (1,1%-lt 0%-le) ja Suurbritannia (2,1%-lt 1,3%-le) investorite 

osakaal. 

 

2015. aastal otsustas dividendimakseid teha kümme börsiettevõtet kogumahus ca 78,9 miljonit eurot 

(aasta varem kaksteist börsiettevõtet ja ca 81,8 miljonit eurot). Aktsiate nimiväärtuse vähendamisega 

seonduvaid väljamakseid otsustas teha kaks börsiettevõtet – Merko Ehitus ja PRFoods – makstes 

aktsionäridele välja kokku ca 15,7 miljonit eurot. 

 

Nasdaq Tallinna börsi liikmete arv 2015. aastal vähenes, kuna lõppes Evli Bank Plc ja Nordea Bank AB 

Eesti filiaali liikmelisus ning Bankas Finasta ja Šiaulių Bankas ühinesid. Aasta lõpu seisuga on Tallinna 

börsil kokku 21 liiget, kellest kuus on väljastpoolt Baltimaid. 
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First North’i nõustajate hulka lisandus 2015. aastal LHV Pank ning nõustajate hulgast lahkus Grant 

Thornton Rimess OÜ. LHV Pank omandas nõustaja staatuse samaaegselt ka Riias ja Vilniuses. Tallinna 

alternatiivturul on aasta lõpu seisuga kuus lepingulist nõustajat.  

 

Majandustulemused  

Nasdaq Tallinna tegevus ei ole hooajalisusest oluliselt mõjutatud, küll aga sõltub see üldise 

majandustegevuse tsüklilisusest. Börsi majandustulemustele avaldab olulist mõju börsil noteeritud 

äriühingute turuväärtuse muutus ja kauplemise aktiivsus. 2015. aastal noteeriti  Nasdaq Tallinna 

börsi võlakirjanimekirjas LHV Groupi  võlakirjad. First North turule võeti kauplemisele kolme Eesti 

ettevõtte väärtpaberid: Linda Nektari aktsiad ning Mainor Ülemiste ja Finora Capitali võlakirjad. 

Möödunud aastat iseloomustas tehingute arvu kasv 13,7% ja käibe kasv 16,4% võrreldes 2014. 

aastaga. Nasdaq Tallinna äritulud vähenesid 2015. aastal 2% võrra 1,0 miljoni euroni (2014. a. 1,0 

euroni). Ettevõtte omakapital oli perioodi lõpus 1,2 miljonit eurot (2014. a. 1,3 miljonit eurot) ning 

2015. aasta puhaskasum 523 tuhat eurot (2014. a. 710 tuhat eurot).  

 

 
 

 

Tulu töötaja kohta oli 2015. aastal 126 tuhat eurot (2014. a. 128 tuhat eurot), kasum töötaja kohta oli 

65,3 tuhat eurot (2014. a. 88,8 tuhat eurot). Puhaskasumi marginaal 2015. aastal oli 53% (2014. 

aastal 70%). 

 

Nasdaq Tallinn olulisemad suhtarvud: 2014 2015 

Puhaskasumi marginaal 	�� ���

������������������  

Omakapitali rentaablus ��� ���

�������������������������������  

Koguvara rentaablus ��� 
��

���������������������������� ��  
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Sponsorlus ja heategevus 

Nasdaq Tallinna üks eesmärke on Eesti investorkultuuri edendamine – tõsta inimeste teadlikkust 

väärtpaberituru toimimisest, et neis oleks investorile vajalikku tarkust ja ettevõtjale vajalikku julgust. 

Seeläbi muutub väärtpaberiturg paremini toimivaks, atraktiivsemaks ja läbipaistvamaks. 

 

Sponsorlus 

Me toetame ettevõtmisi, mis aitavad kaasa investorkultuuri arengule. Sellisteks tegevusteks on 

teavitusüritused, õppematerjalide väljaandmine, õpilastele suunatud ettevõtmised jms. 

 

Nasdaq Tallinna investorharidusprogrammi (www.rahakompass.ee) eesmärgiks on kasvatada 

ratsionaalselt mõtlevaid investoreid, kes oskaksid oma rahaga mõistlikult ümber käia ja oma 

tulevikku kindlustada. Selleks oleme: 

� korraldanud iga-aastast väärtpaberituruteemalist üliõpilastööde konkurssi; 

� korraldanud igal aastal investeerimisteemalise konverentsi; 

� andnud välja eestikeelset investeerimiskirjandust ning teinud need tasuta 

kättesaadavaks gümnaasiumidele, ülikoolidele ja raamatukogudele (mh. 

„Finantsaabits“ (ka vene keeles), „Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse“ (S. Saario), 

„Väärtpaberite teejuht“, „Investeerimise teejuht“); toetanud Jaak Roosaare kirjutatud 

„Rikkaks saamise õpiku“ trükkimist ning saatmist Eesti üldhariduskoolide 

raamatukogudesse; 

� toetanud äriideede konkurssi Ajujaht; panustanud säästmist ja investeerimist käsitlevate 

õppeprogrammide arendusse (Finantskirjaoskuse edendamise strateegia) ning rääkinud 

rahatarkuse teemadel üldhariduskoolide õpilastele üle Eesti; 

� pidanud regulaarseid loenguid börsi- ja investeerimisteemadel Eesti suuremate 

ülikoolide majandusteaduskondades. 

 

Heategevus 

Rõõm väikestest heategudest on olnud motoks Nasdaq Tallinna koostööle Haapsalu 

Hoolekandekeskusega. 

 

Peame oluliseks meie väikese panuse selget sihti, arendavat väärtust lastele ning järjepidevust. 

Koostöö Palivere lastekoduga (nüüd Haapsalu Hoolekandekeskus) sai alguse 2002. aastal. 

 

2016. aasta tegevused 

Meie huvi on jätkuvalt arendada Eesti väärtpaberiturgu, luua inimestele võimalusi investeerimiseks ja 

ettevõtetele raha kaasamiseks ning nähtavuse suurendamiseks.  

 

Sarnaselt eelmistele aastatele on ka 2016. aastal meie peamiseks eesmärgiks uute ettevõtete 

leidmine börsile. Samuti jätkame selgitustöö tegemist riigiettevõtete börsile toomiseks ning 

riigivõlakirjade emiteerimiseks. Sel teemal töötame aktiivselt koos FinanceEstonia liikmetega, et 

lükata sisse uus hoog kogu Eesti kapitaliturule. 

 
2016. aasta kevadel möödub 20 aastat Eesti avaliku väärtpaberituru ja Tallinna börsi sünnist. 

Sündmuse tähistamiseks korraldame koostöös teiste Nasdaq Balti börside ning FinanceEstoniaga 12. 

mail Tallinnas konverentsi „The Baltic Capital Markets Forum 2016“, mille läbivaks teemaks on 

kapitaliturud ja nende roll majanduses. 
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Jaanuaris 2016 tehti otsus, et Nasdaq Tallinn AS võõrandab käesoleva aasta jooksul 100 % talle 

kuuluvatest AS Eesti Väärtpaberikeskus aktsiatest Nasdaq grupi ettevõttele. Tehingu lõplikud 

üksikasjad ja tingimused selguvad peale 2016 aastaaruande kinnitamist.  
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Nasdaq Tallinn Aktsiaselts 2015. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 425 876 840 343 2

Nõuded ja ettemaksed 62 405 63 089 3

Kokku käibevara 488 281 903 432  

Põhivara    

Finantsinvesteeringud 446 745 446 745 5

Nõuded ja ettemaksed 400 000 0 3

Materiaalne põhivara 6 594 7 590 6

Immateriaalne põhivara 4 931 7 211 7

Kokku põhivara 858 270 461 546  

Kokku varad 1 346 551 1 364 978  

Kohustused ja omakapital    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 109 377 100 457 9

Kokku lühiajalised kohustused 109 377 100 457  

Kokku kohustused 109 377 100 457  

Omakapital    

Aktsiakapital nimiväärtuses 700 000 700 000 10

Kohustuslik reservkapital 174 862 174 862  

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) -160 341 -320 432  

Aruandeaasta kasum (kahjum) 522 653 710 091  

Kokku omakapital 1 237 174 1 264 521  

Kokku kohustused ja omakapital 1 346 551 1 364 978  
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Kasumiaruanne
(eurodes)

 2015 2014 Lisa nr

Müügitulu 1 004 148 1 020 998 11

Muud äritulud 774 241  

Mitmesugused tegevuskulud -413 360 -377 480 12

Tööjõukulud -347 165 -307 052 13

Põhivara kulum ja väärtuse langus -8 222 -11 695 6,7

Muud ärikulud -13 604 -13 255  

Kokku ärikasum (-kahjum) 222 571 311 757  

Muud finantstulud ja -kulud 350 082 430 233 10

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 572 653 741 990  

Tulumaks -50 000 -31 899 10

Aruandeaasta kasum (kahjum) 522 653 710 091  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2015 2014 Lisa nr

Rahavood äritegevusest    

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 935 090 1 006 135  

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -315 248 -314 629  

Väljamaksed töötajatele -175 627 -152 249  

Muud rahavood äritegevusest -202 694 -209 948  

Kokku rahavood äritegevusest 241 521 329 309  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -6 218 -7 999  

Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist 147 0  

Antud laenud -400 000 0 3,14

Laekunud intressid 83 233  

Laekunud dividendid 350 000 430 000  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -55 988 422 234  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Makstud dividendid -550 000 -550 000 10

Makstud ettevõtte tulumaks -50 000 -31 899 10

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -600 000 -581 899  

Kokku rahavood -414 467 169 644  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 840 343 670 699 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -414 467 169 644  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 425 876 840 343 2
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Omakapitali muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku

Aktsiakapital

nimiväärtuses

Kohustuslik

reservkapital

Jaotamata kasum

(kahjum)

31.12.2013 700 000 174 862 229 569 1 104 431

Aruandeaasta kasum

(kahjum)
0 0 710 090 710 090

Makstud dividendid 0 0 -550 000 -550 000

31.12.2014 700 000 174 862 389 659 1 264 521

Aruandeaasta kasum

(kahjum)
0 0 522 653 522 653

Makstud dividendid 0 0 -550 000 -550 000

31.12.2015 700 000 174 862 362 312 1 237 174

Täiendav informatsioon ettevõtete omakapitali kohta on toodud lisas 10.
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS-i Nasdaq Tallinn 2015 a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti

Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse meetodist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates

arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

AS Nasdaq Tallinn ei koosta konsolideeritud aruannet. Konsolideeritud aruande koostab emaettevõte Nasdaq Nordic OY.

Finantsvarad

Ettevõttel on järgmised finantsvarad: raha ja ekvivalendid, nõuded ostjate vastu ja muud nõuded, ning lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud.

Kõik finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud tasu õiglane väärtus. Algne

soetusmaksumus sisaldab ka kõiki finantsvara soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi, sealhulgas tasud vahendajatele ja nõustajatele,

tehinguga kaasnevad mittetagastatavad maksud ja muud sarnased kulutused, v.a. selliste finantsvarade, mida kajastatakse õiglases

väärtuses muutusega läbi kasumiaruande, soetamisega seotud kulutused.

Kõik tavapärastel turutingimustel toimuvad finantsvarade ostud ja müügid kajastatakse nende tehingute tehingupäeval, s.t. päeval, mil ettevõte

võtab endale kohustuse (näiteks sõlmib lepingu) teatud finantsvara ostuks või müügiks, v.a. lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud,

mis kajastatakse väärtuspäeval, s.t. päeval, mil ettevõte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvarale.

Tavapärasel turutingimusel toimuvaks nimetatakse selliseid oste ja müüke, mille puhul ostetava või müüdava finantsvara üleandmine müüjalt

ostjale toimub antud turul väljakujunenud või vastavate tururegulatsioonidega nõutud perioodi jooksul. Väärtuspäeval

kajastatavate finantsvarade ostu ja müügi arvestusel kajastatakse soetatavate varade tehingu- ja bilansipäeva vahelisel perioodil

toimunud väärtuse muutust aruande perioodi kasumi või kahjumina, analoogiliselt ettevõtte omanduses olevate samasuguste

finantsvarade kajastamisele.

Pärast algset arvelevõtmist kajastatakse kõiki finantsvarasid õiglases väärtuses,v.a.:

• nõuded teiste osapoolte vastu, mida ettevõte ei ole soetanud edasimüügi eesmärgil ja lunastus-tähtajani hoitavad finantsinvesteeringud

– kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses;

• investeeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse, mille õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata (k.a.

selliste varadega seotud tuletisinstrumendid) – kajastatakse soetusmaksumuses.

Õiglases väärtuses kajastatavad finantsvarad

Õiglases väärtuses kajastatavad finantsvarad hinnatakse igal bilansipäeval ümber hetke õiglasele väärtusele, millest ei ole maha

arvatud võimalikke vara realiseerimisega kaasnevaid tehingukulutusi. Börsil noteeritud väärtpaberite puhul baseerub õiglane

väärtus bilansipäeva sulgemishindadel ja Euroopa Keskpanga ametlikel valuutakurssidel. Börsil noteerimata väärtpaberite puhul

kasutatakse õiglast väärtust, mille leidmisel võetakse aluseks kogu ettevõttele kättesaadav info investeeringu väärtuse kohta.

Õiglase väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes real ”finantstulud ja –kulud”. Kasumid ja

kahjumid õiglases väärtuses kajastatavate finantsvarade realiseerimisel nagu ka intressid ja dividendid vastavatelt väärtpaberitelt kajastatakse

kasumiaruande real ”finantstulud ja -kulud”.

Soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad

Soetusmaksumuses kajastatavaid finantsvarasid tuleb hinnata alla nende kaetavale väärtusele juhul, kui viimane on finantsvara

bilansilisest maksumusest madalam. Soetusmaksumuses kajastatavate finantsvarade kaetav väärtus on finantsvarast eeldatavasti tulevikus

saadavad rahavood diskonteerituna turu keskmise tulususemääraga sarnaste finantsvarade suhtes. Finantsvara allahindlus kajastatakse

kasumiaruandes finantskuluna. Soetusmaksumuses kajastatavate finantsvarade allahindlust hiljem ei tühistata.

Finantsvarade kajastamine lõpetatakse siis, kui ettevõte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab

kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.
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Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes pangakontol hoitavat raha, nõudmiseni hoiuseid,kuni

3-kuulisi tähtajalisi deposiite ja rahaturufondide osakuid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu

toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja

–kohustused hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse bilansipäeval kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Ümberhindamise

tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid esitatakse aruandeperioodi kasumiaruandes. Mitterahalised välisvaluutas fikseeritud varad

ja kohustused, mida mõõdetakse õiglases väärtuses, hinnatakse ümber arvestusvaluutasse, võttes aluseks Euroopa Keskpanga valuutakursid,

mis kehtivad õiglase väärtuse määramise päeval. Mitterahalisi välisvaluutas fikseeritud varasid ja kohustusi, mida ei kajastata õiglase

väärtuse meetodil, bilansipäeval ümber ei hinnata, vaid kajastatakse jätkuvalt tehingupäeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursi alusel.

Finantsinvesteeringud

Nõuded teiste osapoolte vastu, mida ettevõte ei ole soetanud edasimüügiks, ja lunastustähtajani hoitavad finantsvarad kajastatakse edaspidi

korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära. Korrigeeritud soetusmaksumus arvutatakse kogu finantsvara

kehtivusperioodi kohta, kusjuures arvesse võetakse igasugune soetamisel tekkinud diskonto või preemia ning tehinguga otseselt

seotud kulutused.

Korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil kajastatavaid finantsvarasid hinnatakse alla juhul, kui on tõenäoline, et nende kaetav väärtus

on väiksem kui bilansiline väärtus. Korrigeeritud soetusmaksumusel kajastatavate finantsvarade kaetav väärtus on finantsvarast tulevikus

saadavate rahavoogude nüüdisväärtus diskonteerituna esmasel kajastamisel fikseeritud efektiivse intressimääraga. Äritegevusega

seotud finantsvarade allahindlus kajastatakse kasumiaruandes ärikuluna mitmesugused tegevuskulud ning investeerimistegevusega

seotud finantsvarade allahindlus kajastatakse kasumiaruandes finantskuluna.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtjaks loetakse ettevõtjat, kelle üle emaettevõtjal on kontroll. Tütarettevõtjat loetakse emaettevõtja kontrolli all olevaks,

kui emaettevõtja omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtja hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel

võimeline kontrollima tütarettevõtja tegevus- ja finantspoliitikat.

Tütarettevõtjaid kajastatakse soetusmaksumuse meetodil.

Soetusmaksumuse meetodi rakendamisel kajastatakse tütar- ja sidusettevõtte poolt

makstavad dividendid emaettevõtte aruandes tuluna hetkel, kui emaettevõttel tekib

õigus neile dividendidele, olenemata sellest, kas jaotatav kasum teeniti enne või pärast selle tütar- või sidusettevõtte soetamist

emaettevõtte poolt.

Tütarettevõtjatelt saadud dividendid kajastatakse finantstulude all.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete allahindlust kajastatakse vastavalt kehtivale nõuete allahindamise poliitikale. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse

langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine. Nõuete laekumise

tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga nõude kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik,

siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, lähtudes ettevõttes kehtestatud nõuete

allahindamise poliitikast, mis on koostatud arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Nõuete bilansilist

väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete summa võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes

mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud

ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse kasumiaruandes tuluna perioodis, mil laekumine toimub. Intressitulu nõuetelt

kajastatakse kasumiaruandes real ”finantstulud ja -kulud”.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 650 

eurost. Varad, mille soetusmaksumus on alla 650 euro, kantakse kasutusea pikkusest olenemata soetamisel 100%-liselt kuludesse. 

 

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud 

mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. 

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse 

langusest tulenevad allahindlused. 

 

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõte saab varaobjektiga seotud 

tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulusid kajastatakse
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kuluna nende toimumise momendil. 

 

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivaraobjektile eraldi, sõltuvalt

selle eeldatavast kasulikust tööeast. 

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse

need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi

amortisatsiooninormid. 

 

Aastased amortisatsioonimäärad põhivaragruppidele on järgmised: 

Muu inventar ja IT seadmed 20-40% 

Muud masinad ja seadmed 20-40% 

 

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse

kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest. Igal bilansipäeval hinnatakse

kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust. 

 

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema

bilansilisest jääkmaksumusest, hinnatakse materiaalse põhivara objektid alla nende kaetavale väärtusele. 

 

Immateriaalset vara (arenguväljaminekud, patendid, litsentsid, kaubamärgid, tarkvara) kajastatakse bilansis siis, kui vara on ettevõtte poolt

kontrollitav, tema kasutamisest saadakse tulevikus majanduslikku kasu ning vara soetusmaksumus on usaldusväärselt

mõõdetav. Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega

seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum

ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kõikidel immateriaalsetel varadel eeldatakse olevat piiratud kasulik eluiga.

Kui ettevõttel ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata immateriaalse vara kasulikku eluiga, amortiseeritakse see vara kuni 10 aasta jooksul.

Määratud kasuliku elueaga immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Sõltuvalt immateriaalse põhivara

kasutusvaldkonnast on aastane amortisatsioonimäär 20-40%. 

 

Arendusväljaminekud on kulutused, mida tehakse uurimistulemuste rakendamisel uute konkreetsete toodete, teenuste, protsesside

või süsteemide väljatöötamiseks, kujundamiseks või testimiseks. Arendusväljaminekuid kapitaliseeritakse juhul kui eksisteerib kava

projekti elluviimiseks ning arendusväljaminekute suurust ja immateriaalsest varast tulevikus tekkivat majanduslikku kasu on võimalik

usaldusväärselt mõõta.

Rendid

Kapitalirendina kajastatakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Kõik ülejäänud renditehingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma

nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks.

Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi

tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav

kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi lepingute sõlmimisega otseselt kaasnevad

rentniku poolt kantavad esmased otsekulutused kajastatakse renditava vara soetusmaksumuse koosseisus. Kasutusrendimaksed kajastatakse

rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (tagatiseta võlakohustused, võlad hankijatele, viitvõlad ning lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende

soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub

korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi

kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades

sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast või ettevõttel pole

tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg

on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande

kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval

tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Kohustuslik reservkapital
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Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi

eraldistest. Vastavalt äriseadustikule tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsia

või osakapitalist.

Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis

lähtudes valmidusastme meetodist.

Tulu börsiteenustelt

• Tehingutasud. Tulu tehingutasudelt kajastatakse väärpaberitehingute teostamise järel.

• Noteerimistasud. Tulu kajastatakse ettevõtte noteerimise järel.

• Liikmemaksud. Liikmemaks, mis ei anna liikmetele täiendavaid soodustusi, kajastatakse tuluna lineaarselt vastavalt kokkulepitud

perioodile, mille eest see on tasutud.

• Väärtpaberite aastamaks. Tulu aastamaksudelt jaguneb haldus- ja hooldustasudeks. Tulu kajastatakse lineaarselt vastavalt

kokkulepitud perioodile.

• Infoedastustasud. Tulu infoedastuselt kajastatakse lineaarselt vastavalt kokkulepitud perioodile.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel

arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse

dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna

korrigeerimistelt. Dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks alates 01.01.2015 on 20/80 väljamakstavalt netosummalt. Teatud tingimustel on

võimalik saadud dividende jaotada edasi ilma täiendava tulumaksukuluta. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte

tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest,

millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide

väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval.

Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste

vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustusi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust,

mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks jaotamata kasumi

dividendidena väljamaksmisel, on esitatud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

Nasdaq Tallinn AS aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

• omanikke (emaettevõtjat ja emaettevõtja omanikke ning teisi aktsionäre);

• tütarettevõtjaid ja teisi OMX kontserni konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjaid;

• tegev- ja kõrgemat juhtkonda;

• eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtjaid.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Arvelduskontod 425 876 840 343

Kokku raha 425 876 840 343
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2015 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa

nr
12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul

Nõuded ostjate vastu 7 725 7 725 0  

Ostjatelt

laekumata arved
9 457 9 457 0  

Ebatõenäoliselt

laekuvad

nõuded

-1 732 -1 732 0  

Nõuded seotud

osapoolte vastu
400 000 0 400 000 14

Maksude ettemaksed

ja tagasinõuded
3 201 3 201 0 4

Muud nõuded 33 196 33 196 0  

Viitlaekumised 33 196 33 196 0  

Ettemaksed 18 283 18 283 0  

Tulevaste

perioodide kulud
18 283 18 283 0  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
462 405 62 405 400 000  

 

 31.12.2014 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa

nr
12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul

Nõuded ostjate vastu 10 170 10 170  

Ostjatelt

laekumata arved
12 371 12 371  

Ebatõenäoliselt

laekuvad

nõuded

-2 201 -2 201  

Maksude ettemaksed

ja tagasinõuded
2 603 2 603 4

Muud nõuded 29 131 29 131  

Viitlaekumised 29 131 29 131  

Ettemaksed 21 185 21 185  

Tulevaste

perioodide kulud
21 185 21 185  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
63 089 63 089  

Nõuded seotud osapoolte vastu summas 400 000 eurot on kajastatud laenulepingus tagasimaksetähtajaga 31.12.2017 ja intressimääraga 1

kuu EURIBOR + 0,75%.
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Käibemaks 3 201 0 2 603 0

Üksikisiku tulumaks 0 6 741 0 5 847

Erisoodustuse tulumaks 0 915 0 421

Sotsiaalmaks 0 12 996 0 11 003

Kohustuslik kogumispension 0 877 0 741

Töötuskindlustusmaksed 0 856 0 796

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 3 201 22 385 2 603 18 808

Maksude ettemaksed on kirjeldatud bilansireal "Nõuded ja ettemaksed" (lisa nr.3) ja maksuvõlad on kirjeldatud bilansireal "Võlad ja ettemaksed"

(lisa nr.9).

Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad
(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon

Tütarettevõtja

registrikood
Tütarettevõtja nimetus Asukohamaa Põhitegevusala

Osaluse määr (%)

31.12.2014 31.12.2015

10111982 AS Eesti Väärtpaberikeskus Eesti
Finantseteenuste

abitegevusalad
100 100

10758689 AS eCSD expert Eesti Finantsnõustamine 100 100

Tütarettevõtete bilansilised väärtused seisuga 31.12.2015 ja 31.12.2014

AS Eesti Väärtpaberikeskus 421 145 eurot ja AS eCSD expert 25 600 eurot.
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Lisa 6 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed

Muu

materiaalne

põhivara
Arvutid ja

arvutisüsteemid

31.12.2013  

Soetusmaksumus 82 465 82 465 126 263 208 728

Akumuleeritud kulum -74 669 -74 669 -123 672 -198 341

Jääkmaksumus 7 796 7 796 2 591 10 387

  

Ostud ja parendused 5 481 5 481 0 5 481

Amortisatsioonikulu -6 689 -6 689 -1 589 -8 278

  

31.12.2014  

Soetusmaksumus 36 845 36 845 113 521 150 366

Akumuleeritud kulum -30 257 -30 257 -112 519 -142 776

Jääkmaksumus 6 588 6 588 1 002 7 590

  

Ostud ja parendused 2 851 2 851 1 109 3 960

Amortisatsioonikulu -3 194 -3 194 -916 -4 110

Müügid -846 -846 0 -846

  

31.12.2015  

Soetusmaksumus 37 427 37 427 113 734 151 161

Akumuleeritud kulum -32 028 -32 028 -112 539 -144 567

Jääkmaksumus 5 399 5 399 1 195 6 594

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

 2015 2014

Masinad ja seadmed 846 0

Arvutid ja arvutisüsteemid 846 0

Kokku 846 0
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Lisa 7 Immateriaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

Arvutitarkvara Lõpetamata

projektid ja

ettemaksed

31.12.2013  

Soetusmaksumus 102 616 1 497 104 113

Akumuleeritud kulum -95 739 0 -95 739

Jääkmaksumus 6 877 1 497 8 374

  

Ostud ja parendused 2 254 0 2 254

Amortisatsioonikulu -3 417 0 -3 417

Ümberklassifitseerimised 1 497 -1 497 0

  

31.12.2014  

Soetusmaksumus 106 367 0 106 367

Akumuleeritud kulum -99 156 0 -99 156

Jääkmaksumus 7 211 0 7 211

  

Ostud ja parendused 1 831 0 1 831

Amortisatsioonikulu -4 111 0 -4 111

  

31.12.2015  

Soetusmaksumus 91 216 0 91 216

Akumuleeritud kulum -86 285 0 -86 285

Jääkmaksumus 4 931 0 4 931

Lisa 8 Kasutusrent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

 2015 2014

Kasutusrendikulu 39 574 38 214

Kasutusrendikulus on 2015.a. kajastatud ruumide rent summas 39 574 eurot. (2014.a. ruumide rent 38 214 eurot).

Ruumide rendilepingut (sõlmitud 17.11.2003) on võimalik katkestada 6-kuulise etteteatamisega. Rendileandjal on õigus põhjendatud

ettepaneku alusel korrigeerida hindu turuhindadele vastavaks.



23

Nasdaq Tallinn Aktsiaselts 2015. a. majandusaasta aruanne

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2015 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 7 299 7 299

Võlad töövõtjatele 77 694 77 694

Maksuvõlad 22 385 22 385

Muud võlad 1 999 1 999

Muud viitvõlad 1 999 1 999

Kokku võlad ja ettemaksed 109 377 109 377

 

 31.12.2014 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 8 417 8 417

Võlad töövõtjatele 67 071 67 071

Maksuvõlad 18 808 18 808

Muud võlad 6 161 6 161

Muud viitvõlad 6 161 6 161

Kokku võlad ja ettemaksed 100 457 100 457

Lisa 10 Aktsiakapital
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Aktsiakapital 700 000 700 000

Aktsiate arv (tk) 700 000 700 000

Aktsiate nimiväärtus 1 1

AS Nasdaq Tallinn aktsiakapital seisuga 31.12.2015 koosneb 700 000 lihtaktsiast nimiväärtusega 1 eurot (seisuga 31.12.14: 700 000 lihtaktsiat

nimiväärtusega 1 eurot).

Põhikirja kohaselt maksimaalselt lubatud aktsiakapitali suurus on 2 000 000 eurot.

2015. aastal on aktsionäridele välja kuulutatud ja välja makstud dividende summas 550 000 eurot. (2014. aastal maksti dividende summas 550

000 eurot). Saadud dividendid summas 350 000 eurot (2014. aastal 430 000 eurot) on kajastatud kasumiaruandes finantstulude real,

dividendide edasimaksmisega kaasnes tulumaksukohustus summas 50 000 eurot. (2014. aastal oli dividendide väljamaksmisega kaasnev

tulumaks 31 899 eurot).

Nasdaq Tallinn AS jaotamata kasum seisuga 31.12.2015 moodustas 362 312 eurot (2014: kasum 389 659 eurot).

Dividendide väljamaksmisel omanikele kaasneb sellega tulumaksukulu 20/80 netodividendina väljamakstavalt summalt. Seega on

bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist omanikele võimalik dividendidena välja maksta 289 850 eurot ning

dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 72 462 eurot.
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Lisa 11 Müügitulu
(eurodes)

 2015 2014

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes   

Müük Euroopa Liidu riikidele   

Eesti 454 597 511 228

Müük Euroopa Liidu riikidele, muud 549 551 509 770

Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku 1 004 148 1 020 998

Kokku müügitulu 1 004 148 1 020 998

Müügitulu tegevusalade lõikes   

Tehingutasud 90 045 83 827

Turuosaliste tasud 114 405 121 258

Emitentide tasud 265 554 277 081

Infoedastustasud 445 019 442 551

Muud tulud 89 125 96 281

Kokku müügitulu 1 004 148 1 020 998

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2015 2014

Üür ja rent 48 786 48 823

Mitmesugused bürookulud 6 770 6 070

Lähetuskulud 11 748 15 464

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest -468 -4 881

Turunduskulud 30 596 27 364

Personalikulud 50 629 36 801

Ostetud teenused 120 855 102 358

IT kulud 120 170 124 769

Kindlustus 6 066 3 740

Muud 18 208 16 972

Kokku mitmesugused tegevuskulud 413 360 377 480

Lisa 13 Tööjõukulud
(eurodes)

 2015 2014

Palgakulu 269 660 239 019

Sotsiaalmaksud 77 505 68 033

Kokku tööjõukulud 347 165 307 052

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 8 8
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Lisa 14 Seotud osapooled
(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus Nasdaq Nordic OY

Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud Soome

Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja Nasdaq, Inc

Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud USA

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2015 31.12.2014

Nõuded Nõuded

Teised samasse

konsolideerimisgruppi

kuuluvad ettevõtjad

400 000 0

2015 Ostud Müügid

Emaettevõtja 0 30 000

Teised samasse

konsolideerimisgruppi

kuuluvad ettevõtjad

175 950 490 411

 

2014 Ostud Müügid

Emaettevõtja 0 30 000

Teised samasse

konsolideerimisgruppi

kuuluvad ettevõtjad

172 195 468 657

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2015 2014

Arvestatud tasu 45 070 44 792

Muud soodustused tegevjuhtkonnale 2 507 1 685

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Tegevjuhtkonnaga seotud potentsiaalsed kohustused 31.12.2015 seisuga on 15 000 eurot. Lisaks muudele soodustustele on Nasdaq kontsernis

töötajatele grupiülene aktsiaprogramm, mille alusel on võimalik ettevõtte ja töötaja eesmärkide saavutamise korral omandada Nasdaq aktsiaid

(sh. aktsiaoptsioone).

Nasdaq Tallinna nõukogu liikmetele aruandeaastal väljamakseid ei tehtud.

Lisa 15 Bilansivälised kohustused

(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Garantiifond 80 621 73 127
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Garantiifond on börsiliikmete poolt börsitehingute tagamiseks Nasdaq Tallinn AS-le makstavad garantiisummad, mille hoidmist ja kasutamist

reguleerib Rahandusministri 14.augusti 2003.a. määrus nr 48, Tallinna Börsi reglemendi ja juhatuse otsuste kohaselt. Garantiifondi raha

hoitakse Eesti Pangas.

 



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.04.2016

Nasdaq Tallinn Aktsiaselts (registrikood: 10359206) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

RAUNO KLETTENBERG Juhatuse liige 28.04.2016



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Nasdaq Tallinn AS aktsionäridele

Oleme auditeerinud kaasnevat Nasdaq Tallinn AS raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2015 ning

eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet, aastaaruande

koostamisel kasutatud peamiste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muud selgitavat informatsiooni.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ning õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega

ning sellise sisekontrollisüsteemi eest mida juhtkond peab vajalikuks, võimaldamaks raamatupidamise aastaaruande korrektset koostamist ja

esitamist ilma pettustest või vigadest tulenevate oluliste väärkajastamisteta.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste

auditeerimisstandarditega (Eesti). Need standardid nõuavad, et me oleme vastavuses eetikanõuetega ning et me planeerime ja viime auditi läbi

omandamaks põhjendatud kindlustunde selle kohta, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali kogumiseks

vajalike protseduuride läbiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et

raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride

kavandamiseks võtab vandeaudiitor nende riskihinnangute tegemisel arvesse õige ja õiglase raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja

esitamiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab ka

kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse, juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ja raamatupidamise

aastaaruande üldise esituslaadi hindamist.

Usume, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Nasdaq Tallinn AS finantsseisundit seisuga 31.

detsember 2015 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/allkirjastatud digitaalselt/

Ivar Kiigemägi

Vandeaudiitori number 527

Ernst & Young Baltic AS

Audiitorettevõtja tegevusloa number 58

Rävala pst 4, 10143 Tallinn

Herki Didvig

Vandeaudiitori number 573

29. aprill 2016



Audiitorite digitaalallkirjad
Nasdaq Tallinn Aktsiaselts (registrikood: 10359206) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on

digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

IVAR KIIGEMÄGI Vandeaudiitor 29.04.2016

HERKI DIDVIG Vandeaudiitor 02.05.2016



Kasumi jaotamise ettepanek
(eurodes)

 
 31.12.2015

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) -160 341

Aruandeaasta kasum (kahjum) 522 653

Kokku 362 312



Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes
Tegevusala EMTAK kood

Müügitulu

(EUR)
Müügitulu % Põhitegevusala

Finantsturgude haldamine 66111 1004148 100.00% Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 6408800

Faks +372 6408801

E-posti aadress tallinn@nasdaqomx.com

Veebilehe aadress http://www.nasdaqomxbaltic.com/


